
Tevredenheidspeiling ouders De Sporckt 

1. Mijn kind(eren) zit(ten) in groep:

2. Welk cijfer geeft u de sfeer op onze school?

3. Welk cijfer geeft u aan de inrichting van onze schoolgebouwen?

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  JM

211
Antwoorden

02:49
Gemiddelde tijd om te voltooien

Actief
Status

Groep 1 48

Groep 2 40

Groep 3 48

Groep 4 30

Groep 5 27

Groep 6 34

Groep 7 36

Groep 8 22

8.04
Gemiddeld aantal

Insights

206
Antwoorden

8.01
Gemiddeld aantal

Insights

206
Antwoorden

https://www.office.com/launch/forms?auth=2


4. Welk cijfer geeft u het leerkrachtenteam op onze school?

5. Welk cijfer geeft u de ondersteuning/begeleiding die uw kind op school krijgt van de huidige
leerkracht(en)?

6. Welk cijfer geeft u de communicatie tussen school en u als ouder?

7. Welk cijfer geeft u aan de schoolleiding?

8. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de school? (bijv. telefonisch of per mail)

9. Hoe tevreden bent u over de speelmogelijkheden op het plein?

8.1
Gemiddeld aantal

Insights

206
Antwoorden

8.03
Gemiddeld aantal

Insights

205
Antwoorden

8.01
Gemiddeld aantal

Insights

206
Antwoorden

8.06
Gemiddeld aantal

Insights

204
Antwoorden

Gemiddelde beoordeling: 4.40

Insights

206
Antwoorden

        

Gemiddelde beoordeling: 4.13

Insights

207
Antwoorden

        



10. Hoe tevreden bent u over de huidige schooltijden?

11. Mijn kind(eren) gaan over het algemeen met plezier naar school?

12. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de leerkrachten?

13. Zou u onze school aan andere ouders aanbevelen?

14. Waarom zou u onze school niet aan andere ouders adviseren?

Gemiddelde beoordeling: 4.57

Insights207

Antwoorden

        

Insights

Ja 201

Nee 4

Weet ik niet 2

Gemiddelde beoordeling: 4.40

Insights

207
Antwoorden

        

Insights

Ja 201

Nee 5

Meest recente antwoorden
3

Antwoorden



15. Maakt u gebruik van de schoolapp?

16. Mist u nog iets in de schoolapp?

17. Indien u dit wenst kunt u uw e-mail adres achterlaten, zodat wij naar aanleiding van uw
feedback nog persoonlijk contact kunnen opnemen:

18. Overige opmerkingen:

Insights

Ja 193

Nee 13

Meest recente antwoorden
"Gebruik het nog te kort om daar iets over te kunnen zeggen"

80
Antwoorden

Meest recente antwoorden
"Gezin.van.breda@gmail.com "

36
Antwoorden

Meest recente antwoorden
"Heel eerlijk gezegd kan ik niet een objectief antwoord geven op een a…

45
Antwoorden


